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Biletów na Galę MMA coraz mniej
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Jeszcze niespełna miesiąc pozostał do Międzynarodowej Gali Celtic Gladiator w BielskuBiałej. Frekwencja w sobotę 29 czerwca będzie wysoka, już sprzedała się połowa biletów na
trybuny i w pobliżu oktagonu w Hali pod Dębowcem.

Jacek Rokowski Fotografia

W maju zakończyła się przedsprzedaż wejściówek na bielską Galę MMA. Z atrakcyjnych cen biletów skorzystało dotąd
już 1,5 tys. miłośników sportów walki, co równoznaczne jest na ten moment z zapełnieniem Hali pod Dębowcem w 50
procentach. – To dla nas bardzo pozytywna informacja. Rozpoczynając przygotowania do Gali nie byliśmy w stanie
przewidzieć, jakie będzie tak naprawdę zainteresowanie kibiców. Samo miasto i region tradycje w sportach walki
mają, ale tak dużej Gali nigdy w Bielsku-Białej nie było – mówi Albert Jarzębak, prezes federacji Celtic Gladiator.
Sporą część biletów na Galę nabyli sympatycy fighterów bielskiego klubu Berserker's Team, którzy w licznym gronie
wypełnili kartę walk wieczoru 29 czerwca. W pojedynku głównym posiadaczka mistrzowskiego pasa MMA Marta
Waliczek zmierzy się z silną Litwinką Juliją Stoliarenko. W oktagonie kibice zobaczą także m.in. Michała Wiencka,
Patryka Chrobaka, Adriana Dudka, Roberta Maciejowskiego, Filipa Lamparskiego, Pawła Brandysa i
Michała Sobiecha. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy, toteż kibice obejrzą walczących zawodników z
Wielkiej Brytanii, Brazylii, Hiszpanii, czy Francji.
Warto podkreślić, że wszyscy kibice nabywający bilety – bez względu na wybrany sektor w Hali pod Dębowcem –
mogą wziąć udział w After Party, które odbędzie się tuż po Gali w bielskim Klubie Klimat. Tu będą mieli
niepowtarzalną okazję, aby z fighterami porozmawiać, zdobyć autograf, czy wykonać wspólne zdjęcie.
Galę MMA poprzedzi tymczasem szereg eventów z głównymi jej bohaterami. Przez współorganizatora wydarzenia
Dom Produkcyjny Film Factor realizowane są obecnie widowiskowe spoty, przybliżające sylwetki poszczególnych
zawodników i emitowane na profilu Celtic Gladiator na Facebooku. Już w niedzielę 16 czerwca, przy współpracy z

Moto Show, odbędzie się otwarte spotkanie z fanami w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu. Fighterom towarzyszyć będą
w trakcie tej „objazdówki” piękne modelki w ekskluzywnych limuzynach. Z kolei w drugiej połowie miesiąca
zawodnicy wezmą udział w konferencji prasowej w Klubie Klimat, a Galę poprzedzi bezpośrednio ceremonia ważenia
w piątek 28 czerwca. – W efektownych limuzynach Moto Show pod Galerię Sfera przyjadą wszyscy zawodnicy w
towarzystwie modelek i modeli. To będzie prawdziwe show w stylu amerykańskich gwiazd – zaznacza Zdzisław
Łanik, organizator Gali i przedstawiciel federacji Celtic Gladiator w Polsce.

Ceny biletów na Międzynarodową Galę MMA Celtic Gladiator w Bielsku-Białej:
Sektory IV, V – 45 zł
Sektory XI, XIII, XIV, XVI – 70 zł
Sektory I, III, VI, VIII, XII, XV – 90 zł
Sektory II, VII – 120 zł
Krzesła dalej od oktagonu – 120, 150 zł
Krzesła przy oktagonie – 240 zł

Rozkład miejsc i zakup biletów pod linkiem – https://www.kupbilet.pl/celticgladiator4.
Dostęp do transmisji internetowej w systemie pay-per-view –
https://www.eventtv.global/pages/blog/posts/29-entertainment/75-celtic-gladiator-bielsko-biala.
Więcej informacji o Gali: www.celticgladiator.com.
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